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     İmza 

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
İşbu sözleşme, aşağıda belirtilen konularla ilgili olarak SAMSUN ÜNİVERSİTESİ ile HAKEM arasında
imzalanmıştır.

2. ÜNİVERSİTEYE İLİŞKİN BİLGİLER
Samsun Üniversitesine ilişkin; adres ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

ÜNİVERSİTE  
Unvanı: Samsun Üniversitesi 
Adresi: Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1 55080 Canik/SAMSUN 
Telefon: 0 (362) 313 0055 
Faks: 0 (362) 313 0200 
E-mail: iletisim@samsun.edu.tr

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Sözleşmenin konusu, HAKEM’in kendisine SAMSUN ÜNİVERSİTESİ tarafından değerlendirmesi için
gönderilen proje ile ilgili olarak, Samsun Üniversitesi tarafından verilen, açıklanan gizlilik içerdiği açıkça
belirtilen bilgi ve belgelerin SAMSUN ÜNİVERSİTESİ’nin onayı alınmadıkça herhangi bir 3. gerçek
ve/veya tüzel kişiye açıklanmamasını temin edecek olan gizliliğin sınırlarının ve koşullarının
belirlenmesidir.
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4. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI
Proje değerlendirilmesi esnasında SAMSUN ÜNİVERSİTESİ tarafından HAKEM’e gönderilen proje ile
ilgili ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere tüm veri, örnek, teknik ve ekonomik bilgi, ticarileştirme,
araştırma stratejisi, ürün planlaması, fikir ya da kavram, ürünler, hizmetler, yazılım, icatlar, patent de
dahil ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm tescilli fikri haklar, kaynak kodu, ticari sırlar, mali
planlamalar, müşteri listeleri, pazarlar, hesap raporları, ürün fiyatlandırması ve pazarlaması, mali planlar
ve iş planları ve know-how da dahil işbu maddede tanımı yapılmış olan “Bilgi”yi kapsar nitelikteki tüm
bilgiler olarak tanımlanmaktadır.

5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ proje kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgeyi HAKEM’e vermeyi taahhüt
eder.
İşbu sözleşmede söz konusu edilen proje ile ilgili bilgi, belge, firma ismi, unvanı ve firmalarla ilgili başka
bilgi ve belgelerin gizli olduğunu ve bu nedenle, sadece kendisinin ve çalışanlarının işi gereği bilmesi
gerektiği kadarını bileceklerini ve bu bilgi ve belgelerin hiçbir şekilde SAMSUN ÜNİVERSİTESİ’nin izni
olmaksızın 3. gerçek ve/veya tüzel kişi ve kuruluşlara çalışma amaçları dışında açıklanmayacağını,
kişisel kazanç-çıkar amacıyla veya başka kişi-kuruluşların kazanç ve çıkarına yol açacak şekilde
kullanmayacağını ve proje ile birlikte gönderilen Hakem Bilgi Notundaki bilgilere uyacağını taahhüt eder,
aksi durumda fikri ve sinai mülkiyet haklarının ihlali anlamına geleceğini bildiğini, bu durumda SAMSUN
ÜNİVERSİTESİNİN işbu sözleşmeyi iptal ve feshetme yetkisine sahip olduğunu kabul ve beyan eder.
HAKEM kendi çalışanlarının veya kendileri adına iş yapanların işbu sözleşmede öngörülen gizliliğe
aykırı davranışlarından dolayı müştereken ve müteselsi'len sorumlu olup, çalışanlarının veya kendileri
adına iş yapanların gizlilik ilkelerine riayet edeceğini kabul ve taahhüt eder. HAKEM, kendisi adına iş
yapanların gizliliğe aykırı tutum ve davranışları halinde SAMSUN ÜNİVERSİTESİNE karşı öncelikle
sorumludur.
HAKEM kendisine iletilen proje ile ilgili olarak değiştirmiş dahi olsa kendi adına bir çalışma yapamaz.

6. SÜRE
İş bu sözleşmenin konusunu oluşturan gizliliğe riayet yükümlülüğü projenin başlatılması ile başlayıp, bu
çalışmanın bitiminden sonra da devam edecektir.

7. TEBLİGAT
Taraflar yazılı bir şekilde adres değişikliklerini bildirmedikleri sürece (7 gün içinde), beyan ettikleri yazılı
adreslerinin Tebligat Kanunu hükümlerine göre geçerli tebligat adresleri olduğunu her türlü bildirim ve
teslim için kayıtta belirttikleri adreslerini kullanılacağını kabul ederler.

8. UYUŞMAZLIK
İş bu sözleşmeden dolayı ihtilaf vukuunda Samsun Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
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